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Nedopustno odrejanje poročanja o stikih zaposlenih s predstavniki sindikata in poskus uvajanja standarda

poročanja delavcev o tem zastopnikom delodajalcev

Spoštovani predsednik vlade g. Marjan Šarec.

 

Od pobega dveh zapornikov iz zapora v Kopru v KSS spremljamo javno obračunavanje odgovornih v slovenskih

zaporih s prvim sindikalistom državnih organov. Kaplja čez rob so bila navodila – odredba zaposlenim  v

zaporih, da morajo poročati nadrejenim  o sindikalnih aktivnostih, ki nato posredujejo informacije o stikih s

sindikatom vse do direktorja na ravni države. Direktor je na novinarski tiskovni konferenci celo zagovarjal svoja

dejanja in jasno poudaril, da so takšna navodila odraz njegovega mnenja in stališč v zvezi z obvladovanjem

delovanja sindikatov in da pri tem vztraja. 

 

V KSS smo od pravosodne ministrice pričakovali sankcioniranje direktorja zaradi njegove drže, a po včerajšnjem

sestanku, sklicanem na zahtevo pravosodnih policistov, do tega ni prišlo.

 

Odredbe o dolžnem poročanju o delovanju sindikatov zakonitim zastopnikom delodajalcev niso dopustne in jih je

treba preklicati ter odredbodajalca sankcionirati  za nedopusten poseg v ustavno pravico  svobodnega

delovanja sindikatov. Če do preklica in sankcioniranja ne bo prišlo,  bo to pomenilo, da je v Sloveniji uveden nov

standard  dopustnega nadziranja delovanja sindikatov, v konkretnem primeru s strani varuha pravnega reda, 

pravosodnega ministrstva in s tem vlade. Ob javnem obračunavanju s sindikatom zaradi splošnih težav v

zaporih, katerih vrh je bil pobeg dveh zapornikov, v KSS ne vemo kdo in kako bi zaščitil predsednika sindikata

državnih organov, če bi ta bil zaposlen v enem od zaporov. V KSS imamo že brez uvedbe novega standarda

zaradi  nesankcioniranja s strani pravosodne ministrice mnoge težave, zaradi onemogočanja sindikalnega

delovanja v javnem in zasebnem sektorju.  Mnogokrat smo že danes priča sistemskemu mobingu nad člani

sindikata in njihovimi zaupniki. O tem nedvomno priča tudi nedavni, na sodišču dokazan, primer nezakonite

odpovedi delovnega razmerja vozniku avtobusa, predsedniku sindikata avtobusnih voznikov iz podjetja Arriva.

Tudi v KSS smo že danes, zaradi podobnih odredb in groženj ter raznih pritiskov, v mnogih podjetjih prisiljeni

voliti ali imenovati zaposlene izven delovnih organizacij za zaupne predstavnike delavcev v sindikatih, za

zastopanje delavcev pri delodajalcih. To je mnogokrat zaradi agresivnosti delodajalcev edina možna pot do

zdravega socialnega dialoga, usmerjena k iskanju rešitev brez zaostrovanj z oblastnimi dejanji odgovornih

zastopnikov delodajalca.

 

Spoštovani predsednik vlade g. Marjan Šarec , pozivamo vas, da poskrbite za ustrezno ukrepanje zaradi

nedopustnega poseganja v z Ustavo RS zagotovljeno svobodo delovanja sindikatov.

 

Menimo, da pravosodno ministrstvo ni ustrezno odreagiralo zaradi nedopustnih dejanj odgovornega za delovanje

slovenskih zaporov. V javnosti se bo brez ustreznega ukrepanja ustvaril vtis, da so opisani  protiustavni posegi

dopustni , saj niti pravosodno ministrstvo ne ukrepa . Posledica tega pa je uvedba novega standarda

dopustnega nadzora in pregona članov sindikatov in njihovih zaupnih predstavnikov , ki ga ostro

zavračamo in se mu moramo na vseh ravneh družbe upreti . Če bo obveljal takšen standard, se bomo v bodoče

lahko pogovarjali le še preko medijev, ki mnogokrat zaradi svojih teženj poročajo senzacionalistično in v škodo

umirjanja razmer v delovnih organizacijah, potem nam pa ostane le še izražanje nezadovoljstva na ulicah, česar si

ne želi nihče.

 

S spoštovanjem.

Gvido Novak, predsednik

Pismo predsedniku vlade je izvirno v povezavi spodaj.

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/
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PRILOGA 1: Predsedniku vlade Odrejanje poročanja o sindikalnih aktivnostih in poskus uvajanja novega standarda
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